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Introdução  
 
Resulta claramente da História que as mulheres têm sido discriminadas desde sempre, 

sendo consideradas inferiores em relação ao sexo masculino. Nos anos 60 e 80 surgiram 
movimentos feministas que representaram um passo na evolução do pensamento 
conduzindo a um avanço da participação da mulher no mercado de trabalho, levando a 
mudanças sociais e políticas1. Portugal desenvolveu na década de 70 a Lei de Igualdade 
no Trabalho e no emprego, porém, atualmente observamos que a lei não basta, pois, a 
igualdade de género não pode resultar (só) do que está redigido, mas sim da mudança de 
mentalidades e consequente transposição para a prática.  

A discriminação com base no género tem sido alvo de grande atenção nos últimos anos 
ao nível comunitário. Hoje em dia o mercado de trabalho continua a dar oportunidades 
díspares a homens e a mulheres. Tal como bem refere Sandra Santos na sua tese2, existe 
uma segregação horizontal (a participação das mulheres no mercado de trabalho é 
predominante em certos setores, como a saúde e educação) e, igualmente, uma segregação 
vertical (pois, apesar do aumento de qualificações, tanto ao nível académico como 
profissional das mulheres, raras são as que ocupam posições de chefia e de decisão).  

A atitude discriminatória não nasce connosco, é algo que vai sendo adquirido. A nossa 
sociedade durante muitos anos regeu-se pelo ideal de que a mulher para mais não servia 
do que para tratar da casa e dos filhos. E, por essa razão, acredito, tem sido tão dura a 
batalha de igualar o que, por natureza, é igual – a mulher e o homem são iguais, tal como 
são livres. Defende GOMES CANOTILHO que a “igualdade jurídica surge, assim, 
indissociável da própria liberdade individual”.3 

 
 
Este trabalho é realizado no âmbito do seminário “Proteção Multinível dos Direitos 

Fundamentais Sociais”, lecionado pela Prof.ª Catarina Botelho no 2º semestre do ano 
letivo de 2018/2019. Sendo aluna do mestrado de criminal optei por este tema (e, em 
parte, por este seminário) pois é essencial conhecermos os nossos direitos fundamentais 
e saber qual a sua proteção. A escolha do tema foi fácil pois este é um tema que desde 
cedo me incomoda, de certa forma, mais difícil foi a pesquisa da bibliografia.  

O trabalho em questão é composto por uma parte inicial em que procuro fazer uma 
aproximação ao direito à não discriminação (surgimento e evolução), passando a analisar 
de forma sucinta o modo como surgiu em Portugal, especialmente a sua previsão na CRP. 
Por fim, relaciono com alguns instrumentos internacionais, incluindo com a Carta Social 
Europeia Revista – embora não de modo tão aprofundado como gostaria, uma vez que, 
como foi salientado em aula, este não é um trabalho extenso e muito mais que isto há para 
dizer, tendo-me focado essencialmente no direito à não discriminação em razão do género 
no que concerne no acesso ao trabalho.  

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Neste sentido, cfr. Barracho e Martins (2010) – p.104  
2 SANTOS, Sandra (2011) – p.19 
3 CANOTILHO, Gomes (2003) – p.426 
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Siglas  
 
ONU – Organização das Nações Unidas 
UE – União Europeia 
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego  



 4 

Índice 

Introdução ................................................................................................................... 2 

Siglas ............................................................................................................................ 3 

O direito à não discriminação – evolução e reconhecimento .................................. 5 

O direito à não discriminação em razão do sexo em Portugal ............................... 6 
O direito à igualdade da CRP – em especial, os artigos 13º, 58º e 59º ................... 6 

Outra legislação ....................................................................................................... 7 

O art.20º da CSER ...................................................................................................... 8 

Conclusão .................................................................................................................. 10 

Bibliografia ................................................................................................................ 11 
 
 
 
 
 

  



 5 

O direito à não discriminação – evolução e reconhecimento 
 

Com o fim da II Guerra Mundial é criada, em 1945, a Organização das Nações Unidas. 
Para além de procurar promover a paz entre as nações (objetivo primordial) tem como 
um dos principais objetivos a defesa dos direitos humanos; consequentemente, a defesa 
dos direitos das mulheres passa a ser um tema constantemente invocado pela ONU, 
principalmente na segunda metade do século XX.  

 
Em 1994 na cidade do Cairo no Egipto realizou-se a “IV Conferência Internacional 

sobre a População e Desenvolvimento” que ganhou o nome de “Conferência do Cairo”. 
A sua importância reside no facto de que esta defende que o caminho para o 
desenvolvimento sustentável das sociedades passa pela melhoria das condições de vida 
das mulheres e do seu estatuto na sociedade – segundo a ONU, os programas de 
desenvolvimento são mais eficazes quando aliados à melhoria do estatuto da mulher, uma 
vez que esta é um modelo da família e um dos pilares da sociedade4, assim, a ONU 
procura eliminar todas as fontes de discriminação em relação à mulher.  

Posteriormente, em 1995, teve lugar em Pequim a “IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher – Igualdade, Desenvolvimento e Paz”, tendo como objetivo o empoderamento da 
mulher em todos os domínios da sociedade, destacando a conferência “áreas estratégicas 
de intervenção relacionadas com o aumento da pobreza entre as mulheres, o acesso 
desigual à formação e educação, a falta de cuidados de saúde, a desigualdade no acesso. 
A cargos de chefia e a falta de mecanismos para promover a evolução da mulher”5. É 
através desta conferência que os debates sobre o género e as desigualdades de género, 
entram de forma decisiva na agenda internacional. Esta conferência é um ponto de 
viragem no que concerne ao princípio da não discriminação entre homens e mulheres! 

 
São vários os instrumentos internacionais que refletem sobre a igualdade de género, 

entre os quais a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e o Tratado de Roma. A UE, em 1957, aquando da assinatura do Tratado de Roma adotou 
uma série de Diretivas, Recomendações, Resoluções e Comunicações em vista potenciar 
a igualdade de género em todas as políticas.  

 
Tendo em conta o âmbito do estudo em causa, é importante referir a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, sendo 
Portugal um dos seus membros fundadores. Relacionada com a sua função de elaboração 
de instrumentos referentes aos direitos fundamentais dos trabalhadores, encontram-se 
diversas convenções e recomendações em matéria de igualdade e acesso ao emprego. No 
que especificamente diz respeito ao acesso ao emprego, assume especial relevância a 
Convenção nº111 de 1959 quando à não Discriminação no Emprego e na Profissão.  

 
Inspirado das Convenções da OIT, o Conselho da Europa adotou dois instrumentos: a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem (em 1950) e a Carta Social Europeia (1961).  
 
Ainda no âmbito internacional, sobre o direito à não discriminação, é fundamental 

referir o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que no seu art.10º determina 
                                                
4 “Report of the Internacional Conference on Population and Development”. Cairo, 1994, consultado 
online em 27/06/2019:  
https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/27/SupportingDocuments/A_C
ONF.171_13_Rev.1.pdf 
5 Apud, SILVA, Mariana (2016) – p. 8 
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que a UE, tem por objetivo combater a discriminação, entre outros motivos, em razão do 
sexo; e art.153º, al.i) que determina a “igualdade entre homens e mulheres quanto às 
oportunidades no mercado de trabalho e tratamento no trabalho”.  

 
No que respeita ao Tratado da União Europeia, é de referir o seu art.2º referindo a 

dignidade humana e a igualdade como valores fundamentais da União; e, também, o seu 
art.3º que estabelece como fum principal da união o combate à exclusão social e às 
discriminações, promovendo a justiça e proteção sociais e a igualdade entre homens e 
mulheres.  

 
Sobre a igualdade no âmbito laboral, é de chamar à atenção para a Diretiva do 

Conselho nº.76/207/CEE, de 9 de fevereiro que versa sobre a concretização da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres no acesso ao emprego, formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho – instrumento entretanto alterado pela Diretiva 
nº2002/73/CE, do Parlamento Europeu e o Conselho, de 23 de Setembro. Outra Diretiva 
importante é a Diretiva nº2000/78/CE, de 27 de Novembro, que estabelece o quadro geral 
de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional.  

 
A Diretiva 2006/54/CE do parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 20066 

– relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade 
profissional – , define discriminação direta, no seu art.2º, nº1, al.a), como “sempre que, 
em razão do sexo, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável que aquele que 
é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação comparável; na alínea b) 
do mesmo nº1 do mesmo artigo, define ainda discriminação indireta como “sempre que 
uma disposição, critério ou prática, aparentemente neutro, seja susceptível de colocar 
pessoas de um determinado sexo numa situação de desvantagem comparativamente com 
pessoas do outro sexo, a não ser que essa disposição, critério ou prática seja 
objectivamente justificado por um objectivo legítimo e que os meios para o alcançar 
sejam adequados e necessários”.   

 
 
 

O direito à não discriminação em razão do sexo em Portugal  
 
O direito à igualdade da CRP – em especial, os artigos 13º, 58º e 59º 
 
Após a Revolução do 25 de Abril, entra em vigor a Constituição Portuguesa (a 25 de 

Abril de 1976) que determina a igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas, no 
art.13º (princípio da igualdade), tornando-se ilegítima qualquer discriminação com base 
no género. Com a entrada em vigor da CRP deu-se um grande passo (em muitos sentidos, 
mas principalmente) no sentido da igualdade de género, sendo que podemos considerar 
como fundamentos constitucionais da igualdade de género, entre outros, os artigos 9º, 
al.h) – sobre as tarefas fundamentais do Estado – , o art.13º – já referido –, o art.36º, nº3 
– “Família, casamento e filiação” –, art.48º – “Participação na vida pública” –, art.49º –

                                                
6 Disponível online em:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN 
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“Direito de sufrágio” –, art. 58º, nº2, al.b) – “Direito ao trabalho” –, art.59º – “Direitos 
dos trabalhadores” –, art.67º, nº2, al.b), d) e h) – “Família” – e art. 109º – “Participação 
política dos cidadãos”.  

 
Passando a referir sucintamente a alguns dos preceitos que entendo relevantes para 

este trabalho, decorre do art.9º, nº1, al.h) que faz parte das tarefas fundamentais do Estado 
“promover a igualdade entre homens e mulheres”. Assim, entendem GOMES 
CANOTILHO e VITAL MOREIRA, que esta norma tem duas dimensões: por um lado, 
impõe a eliminação das desigualdades materiais e formais através da ação do Estado, por 
outro lado, constitui um limite negativo à atuação dos poderes públicos sendo que a 
validade dos seus atos depende da sua conformidade (ou não) com o objetivo de 
promoção da igualdade entre homens e mulheres (o que resulta do art.3º, nº3 da CRP).  

 
Em relação ao art.13º (princípio da igualdade), cumpre acrescentar que este preceito 

no seu nº2, e como bem ensinam GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, enuncia 
um conjunto de fatores de discriminação (ilegítimos) que são violadores da dignidade 
humana – entre os quais encontramos o “sexo” –, são, no fundo, os motivos que 
historicamente se encontravam na origem de discriminação.  

  
O artigo 58º da CRP determina que todos têm direito ao trabalho e que, para assegurar 

tal direito, incumbe ao Estado promover “a igualdade de oportunidades na escolha da 
profissão ou género de trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado, em 
função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais” (como 
se pode ler no nº2, al.b) do referido artigo).  

 
Cumpre, por último, fazer referência ao artigo 59º da CRP que prevê os direitos dos 

trabalhadores. Ao passo que o nº1 elenca um conjunto de direitos que são essenciais do 
ponto de vista da promoção da igualdade de género no âmbito laboral, o nº2 enumera um 
conjunto de incumbências do Estado para que este consiga permitir a concretização da 
pretendida igualdade. 

Assim, e como afirma BELEZA (1997)7, esta norma não se limita “a proclamar uma 
simples igualdade formal, pelo contrário, determina a criação de condições que garantam 
uma real igualdade de oportunidades para todos os trabalhadores em geral, e para as 
mulheres em particular”. 

 
Outra legislação  
 
Foi no seguimento da Conferência realizada em Pequim em 1995, pela ONU, que o 

nosso país adotou uma postura mais ativa relativamente ao desenvolvimento e 
implementação das chamadas “políticas de género”8. O Conselho de Ministros, numa 
resolução publicada em 1997, refere que a “igualdade de tratamento entre mulheres e 
homens é um princípio fundamental no direito português e no direito comunitário”9.  

Entre 1997 e 2017 foram adotados vários planos nacionais para a igualdade, 
chamando-se à atenção para o I Plano Global para a Igualdade de Oportunidades (1997-
2013), que entrou em vigor em março de 1997, aprovado pelo Conselho de Ministros na 
resolução nº49/967. Embora tenha tido um impacto positivo, não foi o suficiente para se 

                                                
7 Apud, FERTUZINHOS, Sónia – “Fundamentos constitucionais da igualdade de género”, Revista 
Sociologia, Problemas e Práticas, (2016), p. 49-70 
8 Cfr., SILVA, Mariana (2016), p. 40 
9 Cfr., SILVA, Mariana (2016), p.40 
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verificar uma alteração da realidade, verificando-se uma desigualdade no mercado de 
trabalho em que a mulher é discriminada e afastada dos lugares de topo. É de referir, 
ainda sobre os planos nacionais para a igualdade, o II Plano Nacional para a Igualdade de 
Oportunidades (adotado em 2003, com uma duração de três anos) que nota que “Embora 
a taxa de participação das mulheres portuguesas no emprego apresente um dos valores 
mais elevados da União Europeia (61.3%), as mulheres continuam a enfrentar 
dificuldades no acesso ao emprego. As razões destas desigualdades são complexas, e 
assentam fundamentalmente na segregação horizontal e vertical do mercado de trabalho, 
e no exercício dos direitos inerentes à maternidade e à conciliação entre a vida familiar e 
profissional.”10  

 
 
Em Portugal foram criados alguns organismos institucionais com o objetivo de garantir 

a melhoria das condições de vida das mulheres, como é o caso do Grupo de Trabalho para 
a Participação da Mulher na Vida Económica e Social (na década de 70) e a Comissão 
para a Política Social Relativa à Mulher (em 1973).  

 
 
No nosso ordenamento jurídico, e tendo em conta o tema do trabalho, é importante 

fazer referência a algumas normas previstas no Código do Trabalho. Antes da Revisão de 
2013, o princípio da igualdade encontrava-se disperso. No que especialmente respeitava 
à não discriminação no acesso ao trabalho, assumia especial relevo o DL nº392/79, de 20 
de Setembro que consagrava regras destinadas a evitar que, por motivos relacionados com 
o sexo, maternidade/paternidade, alguém pudesse ser alvo de discriminação no acesso ao 
emprego, profissão ou posto de trabalho, estabelecendo, igualmente, o principio geral da 
igualdade de remuneração entre mulheres e homens.  

 
 

O art.20º da CSER 
 
O art.20º da Carta Social Europeia Revista tem como epígrafe “Direito à igualdade de 

oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e de profissão, sem discriminação 
baseada no sexo”. Ora, no estudo em causa releva, essencialmente, a alínea a) deste artigo, 
que determina que as Partes se comprometem a adotar medidas apropriadas, a assegurar 
ou a promover a aplicação de medidas no sentido do exercício efetivo deste direito, no 
“acesso ao emprego, proteção contra o despedimento e reinserção profissional”. 

 
O Comité do Conselho da Europa, nas Conclusões de 2008, solicitou ao Estado 

Português a confirmação de que não há empregos aos quais as mulheres não 
pudessem/conseguissem aceder e, pediu ainda, a confirmação de que não existiriam 
restrições relativamente às tarefas a serem desempenhadas pelo sexo feminino.  

 
O comité, de acordo com dados fornecidos pelo Eurostat11, concluiu que a taxa de 

desemprego em relação às mulheres, pese embora tenha descido em 2010 (65,6%) face à 

                                                
10 II Plano Nacional para a Igualdade (2003), Portugal em Ação, consultado em 27/06/2019: 
http://www.cite.gov.pt/cite/arqivnots/PNIgualdade.pdf  
 
11 E que estão expostos nas Conclusões de 2008, disponíveis online em:  
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taxa apurada em 2007 (66,3%), continua a ser superior à taxa de desemprego em relação 
aos homens – assim, em 2010 a taxa de desemprego apurada no que respeita ao sexo 
feminino é de 12,2%, e em relação ao sexo masculino é de 11,8%; o que, para o Comité, 
revela que as mulheres continuam mais vulneráveis (no sentido de desprotegidas) ao 
desemprego do que os homens.  

As conclusões de 2008 são no sentido de que Portugal não está a cumprir o disposto 
no art.20º da CSER no que respeita à igualdade salarial – o que, embora de extrema 
importância, não se reporta ao tema do trabalho.  

 
Nas conclusões de 201212, tendo em conta que os regulamentos sobre a igualdade de 

oportunidades e a igualdade de tratamento em matéria de emprego e atividade profissional 
sem discriminação em razão do sexo não sofreram alterações, não faz qualquer acrescento 
ao que foi dito nas conclusões de 2006 e de 2008; mantêm-se, contudo, os problemas 
relativamente à remuneração díspar entre mulheres e homens, sendo que o Comité conclui 
que o Estado Português continua a não estar em conformidade com o art.20º da CSER.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
https://hudoc.esc.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22ESCDcIdentifi
er%22:%5B%222012/def/PRT/20/EN%22%5D%7D 
12 Disponível online em:  
https://hudoc.esc.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"ESCDcIdentifier":["2012/def/PRT/20/EN"]} 
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Conclusão  
 
Não obstante os esforços levados a cabo tanto ao nível internacional como nacional, 

certo é que ainda há discriminação entre homens e mulheres. Vários são os relatos que 
ouvimos em cafés, paragens de autocarro, conversas com amigas (ou com mães de 
amigas) em que ainda são claras situações de injustiça desta ordem.  

Em Portugal este tem sido um tema que não tem calado, porém, está longe de estar 
erradicado.  Este trabalho teve como enfoque principal o direito à não discriminação no 
acesso ao trabalho e pese embora possamos acreditar que as coisas estão a mudar, não é, 
de todo, frequente vermos mulheres a ocuparem tantas posições de chefia quantos homens 
e, por essa razão, os esforços têm que continuar. As iniciativas adotadas em Portugal têm 
sido, a meu ver, bastante positivas e conseguirão alcançar os objetivos pretendidos se se 
continuar no bom caminho.  

O grande problema, e que é alvo de crítica das Conclusões do Comité, é a disparidade 
ao nível salarial, algo que merece maior concentração dos esforços por parte do Estado 
Português.  
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